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 مقدمة -أوالً 
ما بعد ابســــــــم  ا يفجدول األعمال املؤقت للجنة الشــــــــؤون الدســــــــتورية والقانونية (املشــــــــار إليه لىعدرج هذا البند أُ  -1

ئحة العامة للمنظمة، حيث تقوم اللجنة ابلنظر يف بنود حمددة أحيلت المن ال 34) من املادة م( 7 لفقرةل وفًقا"اللجنة") 
لعالقات مع املنظمات الدولية احلكومية ما يتصـــــــــــــــل اب النواحي اخلاصـــــــــــــــة ابلســـــــــــــــياســـــــــــــــة يف"إليها واليت قد تنشـــــــــــــــأ عن: 

 ."، واألفرادوطنيةالاحلكومية، واملؤسسات  غري أو

مبوجبه صــــــــــياغة االســــــــــرتاتيجية اجلديدة  تالذي جر على اإلطار القانوين والدســــــــــتوري  ابلتحديدهذه الوثيقة  وتركز -2
واللجنة ليســـــــــــــت مدعوة إىل اســـــــــــــتعراض  التطوير.مع القطاع اخلاص (االســـــــــــــرتاتيجية)، والذي ما زال حالًيا قيد  الخنراطل

قد تكون لديها بشـــــــأن املبادئ القانونية الشـــــــاملة اليت ينبغي لالســـــــرتاتيجية أي آراء إبداء ا يُطلب منها وإمن ،االســـــــرتاتيجية
نة جل جريوســـت هبدف احلفاظ على الوضـــع القانوين والدســـتوري للمنظمة، وفًقا لنصـــوصـــها األســـاســـية.وهذا متتثل هلا،  أن

ا لعناصــر االســرتاتيجة ومساهتا من منظور براجمي  ا خاصــً اليت  ،املائة التاســعة والعشــرين بعداملقبلة دورهتا  يفالرب�مج اســتعراضــً
 .   2020نوفمرب/تشرين الثاين  13إىل  9سُتعقد خالل الفرتة املمتدة من 

الربط العام الســــــم املنظمة وشــــــعارها ابســــــم عديدة، ويشــــــمل معظمها  مع القطاع اخلاص أشــــــكاالً  الخنراطا ّتخذيو  -3
ذلك، على ســبيل املثال، االضــطالع أبنشــطة مشــرتكة يف امليدان، واالشــرتاك يف تنظيم حلقات  ويتضــمنالشــريك وشــعاره. 

 خنراطاالمشــرتكة. وســُتطبق االســرتاتيجية على مجيع عمليات  طبوعاتموإصــدار ، دراســية ومؤمترات، والتعاون يف البحوث
اليت تتخذ  الخنراطا، لن يقتصـــــــر تطبيق املبادئ الشـــــــاملة احملددة يف هذه الوثيقة على عمليات ابلتايلالقطاع اخلاص. و مع 

 طابًعا رمسًيا من خالل إبرام اتفاقات أو مذكرات تفاهم.
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مبادئ  إىل ، إضــــافةومن أجل دعم تنفيذ االســــرتاتيجية، ســــُتعّد جمموعة من األدوات التشــــغيلية والصــــكوك القانونية -4
تشــغيلية. وســُتصــمم، بوجه خاص، لتيســري عمليات املشــاركة ولضــمان االمتثال للمبادئ املذكورة أعاله يف الوقت  توجيهية

 ذاته.

 معلومات أساسية -اثنًيا
عندما شـــــــــــــــّدد مؤمتر القمة العاملي  1996 عامإىل  رقىيالتعاون مع القطاع اخلاص من تاريخ طويل باملنظمة تتمتع  -5

على إرســــــــــــاء  وشــــــــــــّجعاحلاجة إىل ز�دة التعاون مع القطاع اخلاص من أجل حتقيق األمن الغذائي للجميع،  لألغذية على
لتعاون املنظمة  واخلطوط التوجيهيةاملبادئ "، اعتمدت املنظمة 2000اخلاص. ويف عام ني العام و القطاعبني شـــــــــــــــراكات 

إىل املعايري الواردة يف النصوص األساسية للتعاون مع املنظمات "، اليت حتّدد عدًدا من املبادئ ابالستناد القطاع اخلاص مع
النهج األخرى ملنظومـــة األمم املتحـــدة اليت تتعلق ابلتعـــاون مع منظمـــات اجملتمع املـــدين  لـــكالـــدوليـــة غري احلكوميـــة، وكـــذ

 "طاع اخلاصاالســـــــــــــــرتاتيجية اخلاصـــــــــــــــة ابلشـــــــــــــــراكات مع الق"وافق جملس املنظمة على ، 2013والقطاع اخلاص. ويف عام 
عدد ل متتثلأن مجيع شــراكات املنظمة مع القطاع اخلاص من توقع يُ  هذه االســرتاتيجية ومبوجب ،1)2013(اســرتاتيجية عام 

املنظمة وعدم احنيازها،  يةحبياد ســـــــــــاساملمن مبادئ األمم املتحدة. وهتدف هذه املبادئ، بوجه خاص، إىل ضـــــــــــمان عدم 
ســــــعًيا و ، 2015، يف عام يف وقت الحقو  القطاع اخلاص. كيا�تمن خالل تعاو�ا مع  بشــــــكل ســــــليب أتثر مسعتها  وعدم

ووفًقا لتلك االســــــــــــــرتاتيجية، اعتمدت أمانة املنظمة  2013إصــــــــــــــدار توجيهات تشــــــــــــــغيلية بشــــــــــــــأن اســــــــــــــرتاتيجية عام  إىل
لــة عن كيفيــة 2"القطــاع اخلــاصالتعــاون مع للشـــــــــــــــراكــات و  توجيهيــةال طوطاخل"  ورةبل، اليت حتتوي على توجيهــات مفصـــــــــــــــّ

 دعًما ألهداف املنظمة االسرتاتيجية. هتاوإدار  ئهاوإرساالشراكات 

السابعة والعشرين  ايف دورهت 4رب�مججلنة ال ت. ووافق20133تقييم مستقل السرتاتيجية عام  ُأجري ،2019ويف عام  -6
، وبوجه خاص، على بلورة رؤية جديدة للمشــاركة مع القطاع التقييم بعد املائة على ســلســلة من التوصــيات الواردة يف تقرير

، من بني جلنة الرب�مجإن و  من خالل عملية شـــــاملة مع أعضـــــاء املنظمة. 2013حتديث الحق الســـــرتاتيجية عام اخلاص و 
احلاجة إىل حتســـــــــــني مدى اســـــــــــتجابة املنظمة للفرص املتزايدة لبناء الشـــــــــــراكات وطلبت من املنظمة  دتأكّ "أمور أخرى، 

 شّددت"، و"املتبعة يف منظومة األمم املتحدةتبسيط اإلجراءات الداخلية وإدارة املخاطر مبا يتماشى مع أفضل املمارسات 
ناية الواجبة من جهة وتيســري الشــراكات الشــفافة والتعاون على التوازن الذي ينبغي الســعي إىل حتقيقه بني عملية ممارســة الع

على أمهية إقامة الشــــــراكات مع القطاع اخلاص من أجل حشــــــد املعارف  شــــــّددت، و""مع القطاع اخلاص من جهة أخرى
 لساجمل وصـــــادق ". حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامةواألدوات الفنية والتكنولوجيات والقدرات اليت من شـــــأ�ا املســـــامهة يف

بتقييم اســرتاتيجية املنظمة اخلاصــة رّحب "، أمور أخرىومن بني ، 5الثالثة والســتني بعد املائة تهدور التوصــيات يف هذه على 
ابلشــــراكات مع القطاع اخلاص، وشــــّجع املنظمة على بلورة رؤية جديدة للشــــراكات مع القطاع اخلاص، وإدماج هذا النوع 

                                        
1 a.pdf3444i-a/3http://www.fao.org/ Æ ،14(الفقرة  2013أبريل/نيسان  26-22وافق عليها اجمللس يف دورته السادسة واألريعني بعد املائة، روما 

 ) CL 146/REPالوثيقة  من
2 http://old.belal.by/elib/fao/661.pdf  
3 EN.pdf6678en/CA6678ca/3http://www.fao.org/  
4 ar.pdf582ar/na582na/3http://www.fao.org/  
5 AR.pdf990ar/NB990nb/3http://www.fao.org/ ¨(ب) 10 الفقرة 

http://www.fao.org/3/a-i3444a.pdf
http://old.belal.by/elib/fao/661.pdf
http://www.fao.org/3/ca6678en/CA6678EN.pdf
http://www.fao.org/3/na582ar/na582ar.pdf
http://www.fao.org/3/nb990ar/NB990AR.pdf
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ذلك  تقوم به من عمل، مع التشديد على ضرورة أن تكون عمليات العناية الواجبة، مبا يف ما يفمن الشراكات بقدر أكرب 
 ".املتعلق منها بتضارب املصاحل، متوازنة ومصحوبة بشراكات شفافة وتعاون شفاف يف هذا الصدد

 يف منظومة األمم املتحدةاملتبعة املمارسة  -اثلثًا
 الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكةتوصيات ال -ألف

 املبادئمن  جمموعةوحدة التفتيش املشــــــــــــرتكة أبن تعتمد منظمات منظومة األمم املتحدة ، أوصــــــــــــت 1999يف عام  -7
 .6عنـــد التعـــامـــل مع القطـــاع اخلـــاص يتم اتبـــاعهـــال جراءات،التوجيهيـــة يف حـــال مل تعتمـــدهـــا بعـــد، مبـــا يف ذلـــك مبـــادئ وإ

روابطها التشـــغيلية والســـياســـاتية مع القطاع اخلاص، رأت وحدة  يف حينها قد عززت اإلقرار أبن الكثري من املنظمات ورغم
ترتكز على محاية صـــــــــورة كل منظمة معيارية ضـــــــــعيفة وأدوات خاصـــــــــة حمدودة  لدى املنظمات أطر هالتفتيش املشـــــــــرتكة أن

ا إىل أنه ما زال يتعني وضـــــــــــع تدابري احلماي ومسعتها وقيمها. وخلصـــــــــــت من أجل ة الذاتية وحدة التفتيش املشـــــــــــرتكة أيضـــــــــــً
 األمم املتحدة. رموزتخفيف من املخاطر على السمعة وسوء استخدام ال

 طوطاخلو املعــايري وجود من على الرغم تقر أبنــه،  7مــذكرة ، أصــــــــــــــــدرت وحــدة التفتيش املشـــــــــــــــرتكــة2009ويف عــام  -8
على نطــاق منظومــة األمم غري متنــاســـــــــــــــقــة ا فــإ�ــتعــاون منظمــات األمم املتحــدة مع القطــاع اخلــاص، من أجــل التوجيهيــة 

من منظور التوجيهية احلالية ملختلف املنظمات وتعميمها  طوطاخلوحدة التفتيش املشـــــــــــــــرتكة مبراجعة  املتحدة. وأوصـــــــــــــــت
 .عدم االتساق وحتسني اختيار الشركاء هتفادي أوجبغية املنظومة ككل 

ذ بنهج قائم على املبادئ إزاء التعاون بني املبادئ التوجيهية املتعلقة ابألخأصـــــــــــــــدر األمني العام "، 2015ويف عام  -9
وتوفر هذه املبادئ التوجيهية، الســـــــــــارية على األمم املتحدة وصـــــــــــناديقها وبراجمها، إطارًا  .8"لاألمم املتحدة وقطاع األعما

املتحدة نزاهة األمم ، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على التجارية إزاء الشــــــــــراكات مع قطاع األعمال ومنهجيلنهج مشــــــــــرتك 
لتعاون بني األمم ا أّال يفرض أنه ينبغييتمثل يف املبدأ الشــــــــــامل " هذه املبادئ التوجيهية أن وحيادها واســــــــــتقالليتها. وتبّني 

مع القيام يف الوقت ، ال مربّر له يف اتفاقات الشراكة اتشددً املتحدة وأي من الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص، 
ويعزز دائًما على حنو حيافظ واالضــطالع هبا  ،اليت جيســدها ميثاق األمم املتحدةواملبادئ  املقاصــدخبدمة  على الدوامو ذاته 

 ما يلي:على املبادئ التوجيهية  وتنص ."نزاهة املنظمة وحيادها واستقالليتها

 لألممبني األمم املتحدة وقطاع األعمال قائم على املبادئ. وهذه املبادئ مدرجة يف االتفاق العاملي  إن التعاون"
. ويتيح االتفاق العاملي لألمم األعمال التجارية وحقوق اإلنســــــــــانبشــــــــــأن مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتحدة و 

حقوق اإلنســــــان والعمل  بشــــــأناالتفاق العاملي املتحدة إطار قيم شــــــامل للتعاون مع القطاع اخلاص. وتقوم مبادئ 
وعلى حنو . على وجه اخلصـــوص ابألعمال التجاريةوتتصـــل ، حكومية دوليةعلى اتفاقات  والبيئة ومكافحة الفســـاد

، اليت أقرها جملس حقوق حدة التوجيهية بشـــــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســـــانبادئ األمم املت، تشـــــكل ممماثل

                                        
 "مشاركة القطاع اخلاص وتعاونه مع منظومة األمم املتحدة" – /6/99JIU/REPالوثيقة  6
 "املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية –الشركات الراعية يف منظومة األمم املتحدة " – /1/2009JIU/NOTEالوثيقة  7
8Fguidelines_principle_based_appro2Fun_business_partnerships%2h.cloudfront.net/docs/issues_doc%04pise3pr306tps://dht

ach_between_un_business_sector.pdf  
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ية ابلنسبة إىل سلوك األعمال التجارية املتوقع، ومعيارًا قياسًيا لتنفيذ األعمال نقطة مرجعية أساس اإلنسان ابإلمجاع،
 .9"املسؤولةة التجاري

 وتنص املبادئ التوجيهية أيًضا على ما يلي: -10

 قطاع األعمال: كيا�ت  األمم املتحدة معرك ن تشال"
اليت  وأيف انتهاكات حقوق اإلنسان،  مشاركةاليت تساهم يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو تكون بصورة أخرى  -أ

أو استغالل عمل األطفال، أو الضالعة يف بيع أو صناعة األلغام األرضية املضادة  العمل القسري وأتبيح السخرة 
اليت ال تفي أبي شكل آخر اباللتزامات أو املسؤوليات ذات الصلة اليت تقتضيها  لألفراد أو القنابل العنقودية، أو

 األمم املتحدة.
س األمن التابع لألمم املتحدة أو التدابري اليت تشارك يف أي أنشطة تتعارض مع اجلزاءات اليت وضعها جمل -ب

 .10األخرى املشاهبة"
، أقرت وحدة التفتيش املشـــرتكة بوجود ممارســـات متقدمة وشـــاملة للتعامل 2017يف عام  صـــدر 11ويف تقرير أحدث -11

املشـــرتكة  ، تؤكد وحدة التفتيش2030هبدف حتقيق أهداف خطة عام ولكن مع القطاع اخلاص يف منظومة األمم املتحدة. 
الرتتيبات  على ضرورة إحداث تغيري يف عالقات منظومة األمم املتحدة مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك إحداث تغيريات يف

إّال إذا  "أن تغّري العامل األمم املتحدة لن تســـــتطيع""ة والتشـــــغيلية. وتقر وحدة التفتيش املشـــــرتكة أبن ياحلالية املعيارية واإلدار 
املبادئ التوجيهية الصـــــادرة عن األمني العام لألمم املتحدة يف تناوهلا وحدة التفتيش املشـــــرتكة، عند ورأت . "غّريت نفســـــها

، 2030كما هو مطلوب يف خطة عام   أنه يف ضـــــوء النهج اجلديد إلرســـــاء شـــــراكة جمّددة مع القطاع اخلاص، "2015عام 
 "نزاهة األمم املتحدة وحيادها واســـــــــــــــتقالليتها ويدير املخاطر) يبدو أن املبادئ التوجيهية توفر "خطًا دفاعًيا" (حيافظ على

". وابلتايل، توصــــــي وحدة التفتيش املشــــــرتكة )هاوتنفيذ (يســــــهل صــــــياغة الشــــــراكات خط تشــــــغيلي "اســــــتباقي" كثر منأ
 .2015 لعام املبادئ التوجيهيةابستعراض ومراجعة العديد من الواثئق التوجيهية ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك 

 سياسات املنظمات األخرى -ابء
 يف معظم منظمات منظومة األمم املتحدة، ختضــــع العالقات مع القطاع اخلاص لســــياســــات مصــــممة لغرض حمّدد. -12

ومع ذلك،  هياكلها املؤســــســــية، فإن هذه الســــياســــات غري متشــــاهبة.ميادين عملها و و  واليتهايف  ومبا أن كل منظمة فريدة
إىل مبادئ متشـــــــاهبة، كما هو موضـــــــح يف اآلليات اليت اعتمدهتا الوكاالت املتخصـــــــصـــــــة التابعة لألمم ســـــــتند يها مجيعفإن 

 املتحدة وكيا�ت األمم املتحدة األخرى احملّددة أد�ه.

، اعتمد مؤمتر العمل الدويل ملنظمة العمل الدولية املبادئ األســـاســـية للشـــراكات بني القطاعني العام 2006ويف عام  -13
وجب هذه املبادئ، جيب أن متتثل الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ملبادئ منظمة العمل الدولية وقيمها واخلاص. ومب

 أن تضــــــمن املســــــاءلة، شــــــريطة إيراد مســــــؤوليات كل طرف بوضــــــوح وجيب كذلكوملبادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة. 

                                        
 7 الفقرة، السابق املرجع 9

 16 الفقرة، السابق املرجع 10
11 8/2017JIU/REP/ – " 2030 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف سياق خطة التنمية املستدامة لعامترتيبات  –منظومة األمم املتحدة" 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_8_english_1.pdf 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2017_8_english_1.pdf
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نشــــــطة أباخلاصــــــة املعلومات حة إاتوجيب  ج قابلة للقياس.جداول زمنية حمّددة ونوات وضــــــع شــــــراكة، إىل جانبالاتفاق  يف
ا  منظمة العمل الدولية هبا.يف دارة اإلالشـــراكة للجمهور وإبالغ جملس   ضـــمانوتقتضـــي مبادئ منظمة العمل الدولية أيضـــً

الدولية مبا يضـــــــمن مصـــــــاحل منظمة العمل واالضـــــــطالع إبدارهتا وضـــــــمان احلياد،  عدم منح معاملة تفضـــــــيلية وعدم التأييد
فاذ إىل هياكل منظمة العمل الدولية ندون المن املقام األول، وفًقا للوائح منظمة العمل الدولية وقواعدها وإجراءاهتا، و  يف

، أقّرت منظمة العمل 2014. ويف عام واإلشـــــــــــرافوضـــــــــــع املعايري ل تهاآلياملعنية بصـــــــــــنع القرار أو التأثري فيها، مبا يف ذلك 
لوحة التعاون اإلمنائي  تتيحو  .12"ا ملنظمة العمل الدولية مع القطاع اخلاصأوسـع نطاقً  خنراطاجل اسـرتاتيجية من أالدولية "

 لشراكات بني القطاعنيلمنظمة العمل الدولية حملة عامة عن حافظة على موقع منظمة العمل الدولية على شبكة اإلنرتنت 
 العام واخلاص.

إطار املشـــــــــــــــاركة مع اجلهات الفاعلة "ية ملنظمة الصـــــــــــــــحة العاملية ، اعتمدت مجعية الصـــــــــــــــحة العامل2016ويف عام  -14
وواليتها  الدولية ملنظمة الصـــــــــحة العاملية الطبيعة احلكوميةيقوم على ســـــــــلســـــــــلة من املبادئ اليت حتافظ على  13"الدول غري

ى وجود فائدة واضحة أن تربهن علالسياق هي أنه جيب على أي مشاركة: هذا ومن بني أكثر املبادئ أمهية يف  الدستورية.
الطابع احلكومي الدويل للمنظمة وســـــــــلطة صـــــــــنع القرار للدول األعضـــــــــاء على النحو احملدد  حترتمأن و  ؛للصـــــــــحة العمومية

ا بشأن عملياهتا يف جمال وضع وتطبيق السياسات مي املنظمة من أي أتثري ال مربر له، وخصوصً أن حتو  ؛دستور املنظمة يف
والصــــــراحة الشــــــفافية وأن تتم على أســــــاس وأال تضــــــر بنزاهة املنظمة واســــــتقالها ومصــــــداقيتها ومسعتها؛  ؛والقواعد واملعايري

تضــــارب املصــــاحل  ،حســــب االقتضــــاء، جتنب مبا يف ذلكدارة بفعالية، اإلو  ؛ءلة والنزاهة واالحرتام املتبادلواملســــاوالشــــمول 
نظمة املاملشــــاركة مع دســــتور عمليات تتطابق وعالوة على ذلك، جيب أن  .نظمةاملاملخاطر على  أشــــكالشــــكل من  وأي

إطار املشـــــــــاركة مع اجلهات وبينما يقر  الذي تعتمده مجعية الصـــــــــحة العاملية بصـــــــــورة دورية. ،العمل العام وبر�مجوواليتها 
األجهزة الرائســـــــية،  اليت قررهتا اوتوصـــــــياهتاملنظمة "دعم تنفيذ ســـــــياســـــــات هو املشـــــــاركة ما تقوم به أبن  الفاعلة غري الدول

اأي، حيّدد "التقنية هاومعايري  هاقواعد تطبيق لكوكذ الفوائد من حيث  فوقتأبن ويقضـــــــــــــــي املخاطر اليت جيب إدارهتا  ضـــــــــــــــً
 هذه وتضع أي خماطر متبقية من املشاركة.والية املنظمة ب املسامهة املباشرة أو غري املباشرة فـــــــي الصـــــــحة العموميـــــــة والوفـــــــاء

 املبادئ مبادئ عامة للحفاظ على النزاهة واملساءلة والشفافية.

بتحديث اســــــــرتاتيجيتها الشــــــــاملة  (اليونســــــــكو) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافةقامت ، 2019ويف عام  -15
إطار  وضــع"إىل شــراكة شــاملة هتدف جية اســرتاتيعلى . وحتتوي 2013اليت اعُتمدت أول مرّة يف عام لشــراكات اب اخلاصــة

 وضـــمان مســـامهة الشـــراكات يف إحراز ،متســـقة اســـرتاتيجيةلتعزيز أتثري وبروز بر�مج اليونســـكو بطريقة  اتالشـــراكلتخســـري 
مبادئ املشــــــــاركة مع الشــــــــركاء، تتســــــــق و  ."حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامةأفضــــــــل النتائج املمكنة يف جمال الســــــــعي إىل 

املتعلقة ابألخذ بنهج قائم "املبادئ التوجيهية  يفمع املبادئ الواردة  اليونســـــــــــــــكوتطبقها ذلك القطاع اخلاص، اليت  يف مبا
وتشــــــــمل هذه املبادئ على وجه التحديد ما يلي: املســــــــاواة  ."لعلى املبادئ إزاء التعاون بني األمم املتحدة وقطاع األعما

 واألهداف والقيم املشرتكة والشرعية والوضوح واإلنصاف والتوازن والنزاهة والشفافية واملساءلة والفعالية واالستدامة.

 منـه ، أصـــــــــــــــدر بر�مج األغذية العاملي اســـــــــــــــرتاتيجيته للشـــــــــــــــراكة مع القطاع اخلاص وتعبئة املوارد 2019ويف عام  -16
 هوقيمالرب�مج بوالية  القطاع اخلاص إىل النهوضمن بر�مج األغذية العاملي  ). وجيب أن يهدف شـــــــــــــــركاء2020-2025(

                                        
12 en/index.htm--decision/WCMS_247075/lang-https://www.ilo.org/gb/decisions/GB321 
13 har.pdf-apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/wha69/a69_r10/https:/   

https://www.ilo.org/gb/decisions/GB321-decision/WCMS_247075/lang--en/index.htm
https://www.who.int/about/partnerships/non-state-actors
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تزام ابلوفاء مببادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة واملبادئ التوجيهية لإثبات القيمة مقابل املال واالا أيضــــــــً ودعمها، وعليهم 
"املبادئ التوجيهية للشــــــــــــراكات . وُتكمَّل هذه االســــــــــــرتاتيجية التجارية وحقوق اإلنســــــــــــانبشــــــــــــأن األعمال لألمم املتحدة 

مبــادئ التعــاون اليت تقوم إىل حــد كبري لــك وكــذ ،اليت حتتوي على معــايري اختيــار الشـــــــــــــــريــكاخلــاص" العــام و  نيالقطــاع مع
 .2015املتحدة التوجيهية لعام  ممبادئ األم على

ا مجيع الســـــياســـــات  -17 واالســـــرتاتيجيات املوضـــــحة أعاله معايري اإلقصـــــاء اليت تعترب خطوطًا محراء ابلنســـــبة وحتّدد أيضـــــً
املتعلقــة ابألخــذ بنهج قــائم "املبــادئ التوجيهيــة الواردة يف  االســـــــــــــــتبعــاداتمع مجيعهــا  وتتمــاشـــــــــــــــى املنظمــات املعنيــة. إىل

ا عناصــــــــــر مرتبطة  10احملّددة يف الفقرة ل" املبادئ إزاء التعاون بني األمم املتحدة وقطاع األعما على أعاله. وتضــــــــــم أيضــــــــــً
صناعة التبغ مع ارتباطًا مباشرًا بوالية كل منظمة. وابلتايل، تستبعد منظمة الصحة العاملية، على سبيل املثال، أي مشاركة 
تتعارض مع والية واألسلحة. ولن تتعاون اليونسكو مع كيا�ت تدل على أ�ا منخرطة يف أنشطة أو منتجات أو خدمات 

ا  تنص اليونســكو. ويف بعض احلاالت، ببعض الكيا�ت، مع عدم اســتثناء يتعلق  ام احلذر يفعلى توخي الســياســات أيضــً
تتـــوخى املنظمـــة احلـــذر بوجـــه خـــاص "على أن  إطار املشاركة مع اجلهات الفاعلة غري الدولاملشاركة معها. وابلتايل، ينص 

املخــاطر عنــد املشــاركة مــع كيانــات القطــاع اخلــاص  وإدارةءات العنايــة الواجبــة وتقــدير املخــاطر ســيما لــدى اختــاذ إجــرا ال
علــى صــحة االنســان وال تتفــق مــع سياســات ا سياساهتا أو أنشطتها سلبً سـائر اجلهـات الفاعلـة غيـر الـدول التـي تـؤثر  أو

 ."ســيما تلــك املرتبطــة ابألمراض غري السارية وحمدداهتا والاملنظمــة وقواعــدها ومعايريهــا 

 الشاملةمع القطاع اخلاص: املبادئ القانونية  خنراطاالاسرتاتيجية  -رابًعا
مشـــــــروع اســـــــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الدروس املســـــــتفادة من وكاالت منظمومة األمم املتحدة ا يراعي أيضـــــــً  -18

، مع االســــتفادة يف الوقت ذاته من املشــــاورات 2019جري يف عام ة من التقييم املســــتقل الذي أُ األخرى والتوصــــيات املتأتي
وأتخذ بعني  .2013يف ضـــــــــوء نتائج تطبيق اســـــــــرتاتيجية عام املوســـــــــعة مع األعضـــــــــاء واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص 

أعاله، وتســــعى على وجه التحديد إىل االســــتجابة إىل طلب  املبينة 2017االعتبار توصــــيات وحدة التفتيش املشــــرتكة لعام 
 أعاله. 6 اجمللس، كما هو مبّني يف الفقرة

منظمة األغذية والزراعة مع القطاع اخلاص  خنراطابتســـــــــــــــعى االســـــــــــــــرتاتيجية إىل النهوض بشـــــــــــــــكل كبري  ويف حني -19
اعتبــارات ذات طبيعــة ذه االســـــــــــــــرتاتيجيــة هــتتنــاول  أن جيــب، ا االخنراطهــذ واعتمــاددفــاعي" الــنهج "الاالبتعــاد عن  إىلو 

ومكلفة بوضـــع منظمة حكومية دولية اتبعة ملنظومة األمم املتحدة بوصـــفها نظمة املســـياســـاتية وقانونية مســـتمدة من وضـــع 
املقرتحة  الخنراطاوســـــــتســـــــرتشـــــــد عمليات توجيهات مســـــــتقلة وحيادية وفنية لصـــــــاحل أعضـــــــائها واجملتمع الدويل بوجه عام. 

وضــــــــع منظمة األغذية والزراعة لبســــــــلســــــــلة من مبادئ غري قابلة للتفاوض تتناول اجلوانب األســــــــاســــــــية اص اخلالقطاع  مع
 األساسية. هاالنحو احملّدد يف نصوص على
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 الطبيعة احلكومية الدولية ملنظمة األغذية والزراعة -ألف
 :مفاده فهم وضعها على أساس ابلتايل . وجرىلمنظمةلالطبيعة احلكومية الدولية تؤكد االسرتاتيجية وحتافظ على  -20

بوصفها منظمة  إىل الطابع املتأصل لعضويتها وحوكمتها انظرً ، املتحاورين الرئيسيني يف املنظمة هم األعضاءأن  (أ)
 ؛حكومية دولية اتبعة ملنظومة األمم املتحدة

فعل بأو تتغري لن تتأثر  يف للمنظمة الرائسية جهزةأو تكوين األالنصوص األساسية والقواعد واإلجراءات وأن   (ب)
 .االسرتاتيجية هذه

 احلياد والنزاهة واملصداقية -ابء
الذي يســــــــتند  النهج العلمي القائم على األدلة نيدعم وحتســــــــبمع القطاع اخلاص،  الخنراطاعمليات تقوم جيب أن  -21
من دســـــــــــــــتور املنظمــة. وجيــب أّال تؤثر عمليــات  1، على النحو املبّني يف املــادة دون اإلخالل بــهمن ، عمــل املنظمــة يــهإل

تفادي أي من أجل وينبغي إدارهتا بشــكل فعال  هذه ســلًبا على نزاهة املنظمة واســتقالليتها ومصــداقيتها ومسعتها. خنراطاال
ووظائف ها املعياري يف ضــوء عملاملنظمة  وهذا أمر مهم بشــكل خاص يف حالةشــكل من أشــكال املخاطر على املنظمة. 

 لعديد من أجهزهتا الرائسية والدستورية.االيت يضطلع هبا املعايري  وضع

كيا�ت من قبل  غري سليم  وأمربر أتثري غري من وميكن أن تنبع املخاطر من تضارب متصور أو فعلي للمصاحل، أو  -22
من أجل أن "التمويه األزرق" كما   عمل املنظمة، مبا يف ذلك وضــــــــع الســــــــياســــــــات والقواعد واملعايري.على القطاع اخلاص 

ومتاشــًيا مع ممارســة املنظمة (ومنظومة األمم  ا على خماطر.املنظمة ينطوي أيضًــ حتســني صــورة الشــركة من خالل املشــاركة مع 
االســــــــــــــرتاتيجية وضــــــــــــــع  ىتعتمد املنظمة آليات لتحديد املخاطر احملتملة وإدارهتا. وحتقيًقا هلذه الغاية، تتوخســــــــــــــاملتحدة)، 

 حمددة. خنراطامن أجل تقييم املخاطر واملنافع لعمليات  14ةإجراءات معززة للعناية الواجب

فائدة ال إذا كانت يف املقام األول خلدمة مصاحل كيان القطاع اخلاص الخنراطاستخدم ي عالوة على ذلك، جيب أّال و  -23
تجارية أو منتجه وال ميكن اســـتخدامها لتأييد اســـم كيان القطاع اخلاص أو عالمته ال؛ ملنظمةابلنســـبة إىل ا ائبةغحمدودة أو 

مبا يف ذلك فئات األعمال  ،ءجمموعة من معايري اإلقصــــــايف االســــــرتاتيجية ا ووضــــــعت أيضــــــً أو وجهات نظره أو أنشــــــطته. 
األموال ومتويل اإلرهاب وانتهاكات حقوق  بييضت(الكحول والتبغ واألســــــــلحة وما إىل ذلك) و/أو املمارســــــــات (التجارية 

تعكس معايري و ) اليت تعترب غري متوافقة بطبيعتها مع قيم األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة. ا إىل ذلكمو اإلنســـــــــــــــان 
 نظومة األمم املتحدة.األخرى ملسياسات الالواردة يف املعايري هذه اإلقصاء 

ا لقواعد وفقً لحفاظ على نزاهة املنظمة واســـــــــــتقالهلا، ســـــــــــيتم التعامل مع االلتزامات مبوجب االســـــــــــرتاتيجية ل اوتعزيزً  -24
 ،الالئحة والقواعد املاليةو ، لنظام األســــاســــي للموظفني والنظام اإلداري لشــــؤون العاملنيا، مبا يف ذلك اوســــياســــاهتاملنظمة 

 والقواعد والسياسات اليت حتكم املشرت�ت.

                                        
الشراكات مع قطاع األعمال" عند إقامة الواجبة يف استطالع البحوث وإيالء العناية لتنمية املستدامة جملموعة األمم املتحدة ل"النهج املشرتك سُيستخدم  14

 Æإجراءات تقييم املخاطر كمعيار لوضع
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 سيادة والية منظمة األغذية والزراعة وإطارها االسرتاتيجي وبر�مج عملها -جيم

خدمة أعضـــائها بشـــكل فعال. عن طريق والية املنظمة  أتديةمع القطاع اخلاص من منظور  الخنراطاإىل جيب النظر  -25
واألعضــــاء. وابلتايل، جيب أن تعكس الرائســــية تســــتجيب املنظمة بشــــكل كامل ألولو�ت واحتياجات األجهزة ويتعني أن 

 .هااالسرتاتيجية وبر�مج عمل ا�هتاملنظمة وأولو  واليةتنفيذ  ابلنسبة إىل املشاركات مسامهة ميكن إثباهتا

املنظمة مع القطاع اخلاص جيب أن تظهر مســــــامهة واضــــــحة  خنراطاويف هذا الســــــياق، تنص االســــــرتاتيجية على أن  -26
الربامج هبدف املسامهة يف حتقيق وذلك ، للمنظمةحتقيق أهداف التنمية املستدامة وأن تتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي  يف

 .الوطنية لألعضاءاإلمنائية 

 الشفافية واملساءلة -دال

وضـــع اإلســـرتاتيجية  خىتتو و مع القطاع اخلاص على أســـاس الشـــفافية واالنفتاح والشـــمولية.  الخنراطاري جيجيب أن  -27
بوابة على شــبكة اإلنرتنت  إنشــاء . وســيشــمل ذلكا فعاالً تنفيذً  من أجل تنفيذ هذا املبدأ يةتشــغيلأدوات ومبادئ توجيهية 

وإنشاء جمموعة استشارية غري رمسية للقطاع اخلاص سيتم التشاور معها  ،على معلومات عن شركات القطاع اخلاص حتتوي
داخلية توجيهات  اوســــُتوضــــع أيضــــً مع القطاع اخلاص.  الخنراطاببشــــكل دوري حول جمموعة متنوعة من القضــــا� املتعلقة 

 ملوظفي املنظمة.

. األعضــــــــــــــــــاءمنظمــــة حكوميــــة دوليــــة، فــــإن أمــــانــــة املنظمــــة مســـــــــــــــؤولــــة عن أعمــــاهلــــا أمــــام ومبــــا أن املنظمــــة هي  -28
ا إىل املســــاءلة يفاحل وتدعومبادئ عامة يف هذا الســــياق. على االســــرتاتيجية  وتنص ما يتعلق اباللتزامات اليت مت  اجة أيضــــً

من أجل أعاله املذكورة شـــــــــغيلية التوتنفيذ األدوات واملبادئ التوجيهية وضـــــــــع  وســـــــــيجريالتعهد هبا مبوجب كل شـــــــــراكة. 
جداول وضـــع إضـــافة إىل  ،مجيع األطراف يف الشـــراكةابلنســـبة إىل املســـؤوليات واملســـاءلة واالتفاق بشـــأن وضـــوح ال ضـــمان

 قابلة للقياس. نواتجزمنية حمددة و 

 من جانب اللجنة اختاذها املقرتحاإلجراءات  -خامًسا

وجه  تقدمي آرائها أو اقرتاحاهتا بشأن هذه املسألة. وقد ترغب، علىإىل إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة  -29
أعاله، واليت تدعم االســــرتاتيجية، تعمل على محاية الوضــــع املذكورة ما إذا كانت املبادئ الشــــاملة  اخلصــــوص، يف النظر يف

 أوسع وأكثر فعالية مع القطاع اخلاص. خنراطامتكني  عم ،القانوين والدستوري للمنظمة بشكل مناسب


